
Z dnešního evangelia:  

   Ježíš mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří 

to potřebovali. Schylovalo se k večeru. Tu k němu 

přistoupilo dvanáct učedníků a řekli: „Propusť zástup, ať 

jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco  

k jídlu, protože jsme zde na pustém místě.“ On jim řekl: 

„Dejte jim jíst vy!“ Řekli mu: „Nemáme víc než pět chlebů 

a dvě ryby; nebo snad máme jít a nakoupit pokrm pro 

všechen tento lid?“ Bylo tam asi pět tisíc mužů. Řekl svým 

učedníkům: „Usaďte je ve skupinách asi po padesáti.“ 

Učinili to a rozsadili je všechny. Potom vzal těch pět 

chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal je, lámal  

a dával učedníkům, aby je předkládali lidu. Všichni se 

najedli dosyta a ještě se sesbíralo plných dvanáct košů 

zbylých kousků.   (Lk 9, 11b-17) 

 

   Zázračné rozmnožení chleba je předpovědí eucharistie, 

která bude ustanovená těsně před umučením Ježíše. Popis 

evangelistů: Lukáše, Matouše a Marka se koncentrují 

kolem toho, co učinil Ježíš: vzal (chléb),  požehnal je, 

lámal a dával. Tato slova jsou také charakteristické pro 

okamžik ustanovení eucharistie. Rozdil je v tom, že 

v popisu ustanovení eucharistie máme vyjádření: vzdal díky 

(řecky eucharisteo). Rozmnožení chleba a nasycení lidí je 

však předobrazem eucharistie a příkaz daný učedníkům: 

Dejte jim jíst vy! ukazuje, že to právě apoštolové a jejich 

nástupci budou v budoucnosti konat toto tajemství  

a neustále sytit Tělem Páně všechny věřící v Krista. Tím, 

co shromáždilo zástupy kolem Ježíše była touha naslouchat 

jeho nauku a obdržet od něj uzdravení. Ježíš nejenom učí  

a léčí, ale sytí shromážděné. V kontextu eucharistie to 

znamená, že v ni je životodárná síla pro každého, kdo 

s vírou přichází k Ježíšovi.    (Pramen: komentář k textu 

evangelia) 

Modlitba 
 

   Prosím tě o velkou sílu přestat tento malý den, abych 

na veliké cestě k tobě pokročil o malý krok. 

 

Modlitba 
   Nemám žádného člověka, kolem mne je hodně lidí, ale 

já přece sám. Pomoz mi, abych nekroužil jen kolem sebe 

a nechodil nevšímavě kolem lidí, kteří na mne čekají. 

Pomoz jim – skrze mne. 

 

 

 

 

 

Myšlenky pro život 
 

 Nikdo nemůže mít Boha jako Otce, kdo pohrdá církví 

jako Matkou. (Augustin) 

 Když někdo ujišťuje, že nikdy o církvi 

nezapochyboval, ať si položí otázku, zda někdy 

opravdu v církev věřil. (Dietrich Bonhoeffer) 

 Nesmíme se spokojit s tím, že se modlíme za ty, kteří 

odešli z církve, ale musíme zkoumat své svědomí, do 

jaké míry za to neseme vinu i my. (Bernhard Hairing) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Týdeník 
Římskokatolické farnosti  
sv. Václava v Lovosicích 

Zahradní 32/2, 410 02 
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Aktivity v týdnu: 

 Modlitební skupina – Út 16.30 hod.  

 Křesťanské rozhovory – St 18.30 hod. na faře 

 

 

Odpověď k žalmu – neděle 2.6.2013 
 

 

 
 

 

 

„Ty jsi kněz navěky podle řádu 

Melchizedechova!“ 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY: 

Lovosice Út, St, Pá - 17.30 hod. 

  Čt - 7.30 hod.   

  Ne - 9.00 hod. 

Sulejovice Ne - 10.30 hod. 

Milešov Pá -  9.00 hod. (zámecká kaple) 

Velemín So - 10.00 hod. 
 

Změny v příštím týdnu:  

Lukavec  4.5.2013 – v 15.00 hod. 

 

VÁCLAVČ.21(2013) 

2.6.2013  

Slavnost Těla a Krve Páně 



 

Některé památky v týdnu 
 

7. června – slavnost Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova 
   Úcta k božskému Srdci Páně se rozšířila zvláště od 

17. století. Podnětem k tomu byla zjevení svaté Markétě 

Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat 

lásku Ježíšova Srdce. Probodené srdce, ovinuté trním,  

s plameny a křížem, symbolizuje Ježíšovu 

nepodmíněnou lásku k člověku.  

Další památky: 

3. června – pam. sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 

5. června –pam. sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 

6. června – nezávazná pam. sv. Norberta, biskupa 

8. června –pam. Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

9. června – 10. neděle v mezidobí  
 

INTENCE (ÚMYSLY) mší sv.: 
 

Ne 2.6.2013 – v 9.00 hod. Za † Václava Honese 

                        v Sulejovicích v 10.30 – Za Milenu 

Váňkovou a její rodinu 

Út 4.6.2013 - Za † Bohuslava Šimsu 

Čt 6.6.2013 - Za † rodiče Kartákovy a Kudrmanovy 

Ne 9.6.2013 – v 9.00 hod. Za † rodiče 

                        v Sulejovicích v 10.30 Za farníky 

V neděli 2. června 2013 se po celém světě koná 

eucharistická adorace se Svatým otcem 

Františkem. 

   Adorace proběhne tuto neděli od 17 do 18 hodin. Svatý 

otec nás vybízí, abychom se během této adorační hodiny 

modlili za církev, a zároveň zformuloval dva své 

modlitební úmysly, na něž nás prosí, abychom při 

eucharistické adoraci pamatovali. Litoměřický biskup 

Mons. Jan Baxant se k této adoraci připojuje a zve farnosti 

i komunity v diecézi, aby podle svých možností od 17 

hodin vytvořily adorační jednotu se Svatým otcem. 

Modlitební úmysly papeže Františka: 

1. Za církev rozptýlenou ve světě a dnes na znamení 

jednoty shromážděnou v adoraci Nejsvětější svátosti. Kéž 

ji Pán stále více přivádí k poslušnosti Jeho Slovu, aby 

před světem vystupovala ještě více „slavná, bez poskvrny, 

vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady 

(Ef 5,28). Ať Slovo - nositel spásy - se skrze své věrné 

hlásání může opětovně stávat nositelem milosrdenství, 

a tak znovu vyvolávat zápal lásky, dodávat plný smysl 

bolesti a utrpení a navrátit radost a pokoj. 

2. Za všechny ty, kteří v různých částech světa zažívají 

utrpení nových forem otroctví, jsou oběťmi válek, obchodu 

s lidmi, obchodu s drogami a „otrocké" práce. Za děti 

a ženy, které jsou vystaveny jakékoliv formě násilí. Kéž 

tiché volání o pomoc těchto lidí nalezne církev bdělou, aby 

s pohledem upřeným na Krista ukřižovaného nezapomněla 

mnohé bratry a sestry, kteří jsou vydáni napospas násilí. Za 

všechny ty, kteří žijí v ekonomické nejistotě, zejména 

za nezaměstnané; za staré lidi, přistěhovalce, bezdomovce, 

za vězně a všechny lidi na okraji společnosti. Ať je jim 

útěchou modlitba církve a její činná blízkost ať je 

podporuje v naději, síle a odvaze při obraně lidské 

důstojnosti." (Zdroj: www.dltm.cz) 

Škola moudrosti 
 

Moudrost je třeba nejen získávat, ale také používat. 

(Cicero) 
 

   Moudrost, chytrost, mazanost, vychytralost, záludnost, 

zkušenost… Celý slovník pojmů, které si lidé pletou, ač 

mám někdy dojem, že si je pletou záměrně. 

Vychytralý lišák, který nad někým lstivě vyzraje, nesvaluje 

svůj „úspěch“ na vlastní zlomyslnost, ale vydává ho za 

projev moudrosti. Mazaný podvodník nenazve svoje 

nepravosti bezcharakterností a podlostí, ale dá jim název 

„obchodně právní zkušenosti“. 

   Mohou ale skutečně za každou špatnost tak ušlechtilé 

pojmy, jakými je například zmíněná „moudrost“? Zkusme 

se na ni podívat trochu blíže. Moudrosti se nedá naučit 

v žádném typu škol – tam se získává pouze vzdělání. 

Moudrost vyrůstá z kořene touhy a vyzrálé životní 

zkušenosti. Příkladem může být Ježíšova matka, kterou 

loretánské litanie označují „Panno nejmoudřejší“. Našinec 

by se takovému označení divil. Kde tato dívka maturovala, 

kde dále studovala a na kterých zahraničních univerzitách 

získávala tituly? 

   Panna Maria absolvovala rodinnou školu u svatých Anny 

a Jáchyma. Zde získala výborné předpoklady pro další 

kvalifikaci. Asi v patnácti letech následovala maturita  

u Archanděla Gabriela, který ji sice podrobuje jediné 

zkoušce, ale Maria zato při ní odpovídá na výbornou. 

V těhotenství udržuje styky s Alžbětou, která byla ženou 

moudrou, neboť měla kontakt s Duchem svatým. Po 

porodu, na mateřské dovolené – jak to uvádějí její kádrové 

materiály má Maria čilé kontakty nejen se svým moudrým 

mužem, ale také s profesorem Simeonem a zahraničními 

mudrci, v té době východními experty. Následuje pobyt 

v Egyptě, návrat do vlasti a postgraduální vzdělávání  

u Božího Syna. Jde tedy o velice kvalitní a moudrost 

zajišťující personál. Na druhé straně se nikde nenachází 

zmínka o žádných blízkých kontaktech Marie s farizeji  

a zákoníky, tedy reprezentanty alternativního, chytrácky 

mazaného a záludného školství. Opravdu to šťastná žena. 

   K radosti lidské duše patří touha po moudrosti a dobrý 

pozor ve škole životních zkušeností. 
                               (Max Kašparů: O radostech lidské duše) 

 
Duchovní správa Vám děkuje za vaše modlitby, přízeň, 

finanční a květinové dary, výzdobu a za úklid  

našeho kostela. 
 

Pán Bůh zaplať! 

„YOUCAT” 

(Katechismus Katolické Církve  

v otázkách a odpovědích) 

 

41. Není Bůh Stvořitel z hlediska přírodních věd 

nadbytečný? 

   Nikoliv. Věta „Bůh stvořil svět“ není žádnou 

překonanou přírodovědeckou výpovědí, ale výrokem 

teologickým, tedy výrokem o božském smyslu a původu 

věcí. 

   Zpráva o stvoření není přírodovědeckým pokusem 

vysvětlit počátek světa. „Bůh stvořil svět“ je teologický 

výrok a jeho obsahem je vztah světa k Bohu. Bůh chtěl 

mít svět; udržuje jej a hodlá jej dovést k naplnění. Být 

stvořen je trvalá kvalita věcí a základní pravda o nich. 
 


